
 
  

 المدير/ة                   المعلم/ـة:         

@moth_vip 



 هـ ١٤٤٤لعام   األولالفصل الدراسي  الثالثالصف الرياضيات مادة اليومية لمتابعة السجل 

 

ف/ة                                              المدير/ة:                                                  المعلم/ـة:                                 المشر

 ahmad9963 @أحمد االحمدي 

 

 
  

 االسم  م
 القيمةأالمنزليةأضمنأاللوفأ أستكشفأ:أالقيمةأالمنزليةأ مهارةأحلأالمسألةأ طأالعدديةأالجبرأ:أالنما ولأالأتهيئة الفصل  

 واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور 
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 هـ ١٤٤٤لعام   األولالفصل الدراسي  الثالثالصف الرياضيات مادة اليومية لمتابعة السجل 

 

ف/ة                                              المدير/ة:                                                  المعلم/ـة:                                 المشر

 ahmad9963 @أحمد االحمدي 

 

 

 االسم  م
أأعشراتأأالقيمةأالمنزليةأضمنأ
 اللوفأ

 مقارنةأالعدادأأاختبار منتصف الفصل 
لىأأىأأقربأعشرةأوإأالتقريبأإل ترتيبأالعدادأ

 أقربأمئةأ

 واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور 
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 هـ ١٤٤٤لعام   األولالفصل الدراسي  الثالثالصف الرياضيات مادة اليومية لمتابعة السجل 

 

ف/ة                                              المدير/ة:                                                  المعلم/ـة:                                 المشر

 ahmad9963 @أحمد االحمدي 

 

 

 االسم  م
 صائصأالجمعأالجبرأ:أخ ثانيأتهيئةأالفصلأالأ االختبارأالتراكميأ اختبارأالفصلأ ألفأالتقريبأإلىأأقربأ

 واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور 
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 هـ ١٤٤٤لعام   األولالفصل الدراسي  الثالثالصف الرياضيات مادة اليومية لمتابعة السجل 

 

ف/ة                                              المدير/ة:                                                  المعلم/ـة:                                 المشر

 ahmad9963 @أحمد االحمدي 

 

 

 

 االسم  م
 لمسألةأةأحلأامهار جمعأالعدادأالمكونةأمنأرقمينأ اختبارأمنتصفأالفصلأأمسألةهارة حل الم تقديرأنواتجأالجمعأ

 واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور 
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 هـ ١٤٤٤لعام   األولالفصل الدراسي  الثالثالصف الرياضيات مادة اليومية لمتابعة السجل 

 

ف/ة                                              المدير/ة:                                                  المعلم/ـة:                                 المشر

 ahmad9963 @أحمد االحمدي 

 

 

 

 االسم  م
أستكشفأ:أجمعأالعدادأالمكونةأأ

 منأثالثةأأرقامأ

عدادأالمكونةأمنأثالثةأأجمعأال
 أرقامأ

 االختبارأالتراكميأ ار الفصل اختب
 تهيئة الفصل الثالث 

 واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور 
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 هـ ١٤٤٤لعام   األولالفصل الدراسي  الثالثالصف الرياضيات مادة اليومية لمتابعة السجل 

 

ف/ة                                              المدير/ة:                                                  المعلم/ـة:                                 المشر

 ahmad9963 @أحمد االحمدي 

 

 

 االسم  م
 طرحأالعدادأالمكونةأمنأرقمينأ

أهارة حل المسألةم تقديرأنواتجأالجمعأ
أستكشفأ:أطرحأالعدادأالمكونةأ اختبار منتصف الفصل 

 أرقامأمعأإعادةأالتجميعأأ3منأ

 واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور 
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 هـ ١٤٤٤لعام   األولالفصل الدراسي  الثالثالصف الرياضيات مادة اليومية لمتابعة السجل 

 

ف/ة                                              المدير/ة:                                                  المعلم/ـة:                                 المشر

 ahmad9963 @أحمد االحمدي 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 االسم  م
أرقامأأأ3طرحأالعدادأالمكونةأمنأ
 معأإعادةأالتجميعأ

 الطرحأمعأوجودأالصفارأ
 تحديدأالعمليةأالمناسبةأ

 اختبارأالفصلأ
 االختبارأالتراكميأ

 واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور 
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 هـ ١٤٤٤لعام   األولالفصل الدراسي  الثالثالصف الرياضيات مادة اليومية لمتابعة السجل 

 

ف/ة                                              المدير/ة:                                                  المعلم/ـة:                                 المشر

 ahmad9963 @أحمد االحمدي 

 

 
  

 االسم  م
  أ  

 واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور 
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 هـ ١٤٤٤لعام   األولالفصل الدراسي  الثالثالصف الرياضيات مادة اليومية لمتابعة السجل 

 

ف/ة                                              المدير/ة:                                                  المعلم/ـة:                                 المشر

 ahmad9963 @أحمد االحمدي 

 

 

 االسم  م
  أ  

 واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور  واجب  مشاركة   حضور 
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